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Et samlings-
punkt for 
lokale
Inner Wheels i Karlslunde giver nye 
venskaber og personlig udvikling, 
mens der også er fokus på velgø-
renhed. 

Læs mere om initiativet og mød 
den afgående og nye præsident på 
bagsiden af vores boligtillæg.

Jette Bank og Marilyn Christiansen har fået både venskaber og oplevelser ud af at være med i klubben Inner Wheel Karlslunde, 
men fællesskabet forpligter også, fortæller de. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen                               

Solrød: Mandag morgen var 
første skoledag for René Jør-
gensen, der er ny skoleleder på 
Sydkystens Privatskole.

Første skoledag
Greve: På mandag åbner Mi-
chael Hansen dørene op for den 
nye butik Økohytten på Hundi-
ge Strandvej.

Butiksåbning
Greve: Retten i Roskilde har 
tildelt en 16-årig mand en bø-
destraf på 30 dages betinget 
fængsel for et knytnæveslag.

Dømt for knytnæveslag

BALLERUP
CENTRET WAVES NØRREBRO
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ISHØJ
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DOBBELT VAFFELJERN
Med non-stick belægning, varmeregulering og 
overophedningsbeskyttelse.
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KUN
248,-

KUN
199,-

SHOP DIG GLAD
i Greve Midtby Center, følg med på 

Facebook og på Grevemidtbycenter.dk
– så er DU altid opdateret på hvad der sker 

– i DIT lokale indkøbscenter.

WWW.GREVEMIDTBYCENTER.DK

SOMMER
Advokatfirmaet Harring-Lund

Alliance Advokater Ishøj
Ishøj Strandvej 87

DK-2635 Ishøj
www.allianceadvokater-ishøj.dk

Vi er specialister indenfor familieret, herunder skilsmisse, bodeling, ægte-
pagter, sager om børn, bopæl, forældremyndighed og samvær, arv og 
 testamente, køb af bolig samt rådgivning om og behandling af dødsboer.

Kontakt advokat Birgitte Harring-Lund hos Alliance Advokater Ishøj på 
tlf. 43 53 60 80 for en uforpligtende snak.
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Gælder hele menukortet

på din frokost
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Greve: Historien be-
gynder i Manchester, 
England, i 1924, hvor en 
gruppe kvinder beslut-
tede sig for at lave deres 
egen klub. Fælles for dem 
var, at deres mænd var 
medlemmer af Rotary, og 
nu ville de skabe deres 
egen organisation, som 
havde til formål at ud-
vikle fællesskaber og yde 
humanitær hjælp.

Klubben, som fik navnet 
Inner Wheel, har sidenhen 
spredt sig over hele verden, 
og for 14 år siden kom den 
også til Karlslunde, hvor de 
i dag cirka 20 medlemmer 
mødes en gang om måneden.

Det fortæller Marilyn 
Christiansen og Jette Bank, 
som er henholdsvis for-
henværende og nuværende 
præsident for Inner Wheel 
Karlslunde. De blev begge 
tiltrukket af klubbens fo-
kus på venskaber, oplysende 
foredrag, personlig udvik-
ling og velgørende projekter.

- Man kunne godt have en 
klub, hvor man bare mødtes 
for sovs og kartof ler, men 
der skulle gerne være lidt 
mere indhold i det, forklarer 

Jette Bank, der har været 
medlem af klubben i fire år 
og for nylig overtog posten 
som præsident fra Marilyn 
Christiansen.

Når medlemmerne mø-
des, er der typisk et oplysen-
de indslag på programmet. 
Det kan være et foredrag, en 
rundvisning eller et besøg 
udefra, som gør dem klogere 
på et bestemt tema. For ek-
sempel har klubben besøgt 
kulturværftet i Helsingør, 
været på sejltur fra Næstved 
til Karrebæksminde og haft 
besøg af foreningen Bedste-
forældre for Asyl.

- Det er kun fantasien, 
der sætter grænser. Der er 
nogle få møder, som besty-
relsen skal arrangere i løbet 
af et år, og udover det bliver 
møderne delt mellem med-
lemmerne i små grupper. 
Derfor er det meget forskel-
ligt, hvad vi laver, fortæller 
Marilyn Christiansen.

Personlig udvikling
Ved hvert møde er der des-
uden et medlem, som skal 
fortælle om et selvvalgt 
emne i tre minutter, mens et 
andet medlem skal læse et 

digt op. Dertil er der mulig-
hed for, at andre, som måtte 
have noget på hjerte, kan 
stille sig op og tale. Formå-
let er blandt andet at udvik-
le medlemmernes evner til 
at tale foran forsamlinger, 
fortæller Jette og Marilyn. 
Klubben skal nemlig også 
være et sted, hvor medlem-
merne kan udvikle sig per-
sonligt. 

- Denne forsamling er lil-
le, og den er tryg, så det er 
et godt sted at blive kastet 
ud i at tale første gang, siger 
Jette Bank, mens Marilyn 
Christiansen fortæller, at en 

af de mest udfordrende ople-
velser for hende var, da hun 
som præsident skulle holde 
et såkaldt ego-foredrag om 
sig selv.

- Som pædagog har jeg 
holdt forældremøder og stå-
et foran mange, men det var 
i jobforbindelse, hvor man 
har en vis faglig baggrund, 
og man ved, at man har de 
faglige kompetencer i orden. 
Derfor er man mere selvsik-
ker, og man ved, hvad man 
snakker om. Her var det i 
stedet mere personligt, si-
ger hun og forklarer, at det 
derfor blev en udviklende 
oplevelse for hende at holde 
ego-foredraget.

Støtte til de små 
Selvom klubben har fokus 
på den personlige udvikling 
og ikke mindst fællesskabet 
blandt medlemmerne, har 
den også en del aktiviteter, 
som er rettet mod den øvrige 
verden. Med penge fra kon-
tingenter og indsamlings-
aktiviteter støtter klubben 
en række projekter – både 
lokalt, nationalt og uden-
lands.

For eksempel har Inner 

Wheel Karlslunde hjulpet 
en familie med at sende et 
barn på spejderlejr, mens 
en anden familie fik en tur 
til Lalandia. Klubben støt-
ter også julemærkehjemmet 
Kildemose i Nordsjælland, 
og så har man støttet en 
pige fra Phillippinerne, så 
hun kunne tage en lærerud-
dannelse, fortæller klubben.

Marilyn Christiansen 
og Jette Bank forklarer, at 
man som lokal klub prøver 
at støtte de mindre projek-
ter frem for de store orga-
nisationer, som i forvejen 
får mange penge ind, mens 
Inner Wheel Danmark laver 
en årlig landsindsamling, 
som typisk går til et større 
projekt.

- Vi har for eksempel et 
vinlotteri, og de penge, der 
kommer ind ved vinlotteri-
et, er øremærket til for ek-
sempel julemærkehjemmet 
Kildemose, siger Marilyn 
Christiansen.

- I januar har vi noget, der 
hedder Inner Wheel Day, 
hvor vi forsøger at lave et 
arrangement, hvor vi tjener 
penge, og overskuddet går 
altid til et velgørende for-

mål, siger hun, mens Jette 
Bank supplerer, at det har 
været alt fra loppemarked 
til bankospil.

Plads til flere
Udover det, som klubben gør 
for andre, lægger medlem-
merne også vægt på at dra-
ge omsorg for hinanden, når 
der er behov for det.

- Den interne velgørenhed 
er mindst lige så vigtig som 
den udadvendte, siger Jette 
Bank, der samtidig beskri-
ver klubben som et forplig-
tende fællesskab, hvor man 
også har forventninger til 
hinanden.

Hun og Marilyn Chri-
stiansen håber på, at f lere 
kvinder kunne have lyst 
til at melde sig ind i Inner 
Wheel Karlslunde, og de 
understreger, at det eneste 
krav for at være med er, at 
man er aktivt deltagende.

Har man lyst til at høre 
mere, kan man kontakte 
klubben på e-mailadressen 
jette.bank@webspeed.dk.

jv

Mere end bare sovs og kartofler
Venskaber, velgørenhed og personlig udvikling er i fokus, når medlemmerne af Inner Wheel Karlslunde mødes

Inner Wheel Karlslunde har 
for nylig fået sit logo hængt 
op på Korporalskroen, hvor 
klubben ofte holder sine mø-
der. Foto: Jane Aunsbjerg 
Villadsen

Hvis klubben ikke er på tur ude af huset, mødes 
medlemmerne af Inner Wheel Karlslunde typisk 
på Korporalskroen, fortæller Jette Bank (til ven-
stre) og Marilyn Christiansen (til højre). 
Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen


